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Introdução
Olá! 

Nada será como antes no segmento de food service depois de 
2020. Restaurantes, bares e demais estabelecimentos do setor 

foram bastante afetados pela 
pandemia do coronavírus, e o 
fechamento temporário dos 
salões forçou grandes mudanças 
na gestão. 

Com a reabertura para o público, 
o layout passou a ser mais do que 
nunca um diferencial competitivo 
dos estabelecimentos. Afinal, 

oferecer um ambiente em que as pessoas se sintam mais seguras 
passou a ser um item quase tão importante quanto o cardápio. 
E a maior preocupação com higiene e questões sanitárias deve 
persistir mesmo passada a pandemia.

Este guia tem o objetivo de indicar os principais aspectos 
que devem ser considerados para quem está abrindo um 
restaurante ou precisa fazer adaptações em seus projetos. 
Com a ajuda de arquitetos com experiência no mercado de food 
service, listamos os principais itens que precisam ser adaptados 
nos espaços. 
A ideia é ajudar a direcionar os investimentos em obras, reformas 
e projetos de decoração. Além de listar os principais aspectos que 
podem ser adaptados, trazemos ideias de layouts que podem 
servir de inspiração.

Esperamos que este guia seja útil e possa contribuir para seus 
negócios!

Ultragaz



O que levar em
conta ao mudar o
layout do restaurante
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Para preparar este guia, consultamos três arquitetos com experiência em 

projetos e reformas para o segmento de food service. A opinião geral é 

que o momento pós-COVID ampliou a atenção a questões de higiene e 

também a preocupação com as pessoas, mas não é motivo para causar 

uma revolução nos projetos dos restaurantes.

Algumas regras arquitetônicas que sempre 
deveriam ter sido respeitadas e que 
eventualmente eram deixadas de lado 
ganharam importância. Esse é o caso do 
respeito aos espaços de circulação de pessoas, 
afirma a arquiteta e urbanista Natalia Ferian, 
fundadora do NeoParklet e do NeoGourmet 
Arquitetura, escritório especializado no setor de 
food service.

Escritórios de arquitetura consultados para este guia:

Fa.Z Arquitetura: fazarquitetura.com.br

NeoGourmet: neogourmetarquitetura.com.br

Pitá Arquitetura: pita.arq.br

http://fazarquitetura.com.br
http://neogourmetarquitetura.com.br
http://pita.arq.br


Antonio Mantovani Neto, sócio do Pitá Arquitetura, defende que não se 
trata de cometer excessos e descaracterizar os espaços. Ele explica 

que grande parte dos cuidados que vêm sendo tomados agora para 

evitar a transmissão do coronavírus já eram previstos pela vigilância 

sanitária, mas acredita que estamos “subindo um degrau” nas 

preocupações com higiene e limpeza. 

Esta pandemia vai passar, mas virão outros 
vírus. Então, as adaptações feitas agora nos 
ambientes não servirão para poucos meses, 
comenta Antonio Mantovani Neto, sócio do Pitá 
Arquitetura.

Fabiana Rocha, da Fa.Z Arquitetura, afirma que o momento traz 

reflexões sobre a importância dos cuidados com as pessoas, 
sejam elas clientes ou funcionários e prestadores de serviço do 

estabelecimento. Nesse sentido, ela destaca a necessidade de pensar 

não apenas nos salões, mas também nos espaços de espera nos 

restaurantes e na estrutura dedicada ao delivery. “As mudanças 
devem levar em conta a segurança e o bem-estar de clientes
e de funcionários.”
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Adaptações 
prioritárias no layout



Há muitas possibilidades de ajustes que podem ser feitos nos restaurantes para prepará-los para esse novo momento. Porém, 

normalmente nem todas podem ser feitas de uma única vez e os proprietários precisam selecionar em que itens investir, 

especialmente em um período em que a maioria dos estabelecimentos enfrenta redução das receitas.
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Com apoio dos arquitetos consultados, listamos cinco itens prioritários que podem ser adaptados para tornar os restaurantes 

mais atraentes e seguros aos clientes.



Circulação de ar

O cuidado com a ventilação e a circulação de ar é a principal 

recomendação dos três especialistas consultados. 

Antonio Mantovani Neto, do Pitá, afirma que o novo momento faz 

repensar o uso excessivo de ar-condicionado. “Em um país como 
o nosso, é muito possível ter espaços que aproveitem a brisa 
e a ventilação natural durante grande parte do ano. Isso evita 
ambientes viciados.”

Para Fabiana Rocha, da Fa.Z Arquitetura, é importante criar a 

possibilidade de ventilação cruzada no ambiente. 

Os restaurantes podem instalar novas portas 
e janelas. Outra possibilidade, um pouco mais 
dispendiosa, mas também interessante, é 
criar uma abertura no telhado, com algum 
elemento de cobertura, explica Fabiana Rocha.
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Quando os espaços permitem, a construção de varandas ou 

decks também são diferenciais para os estabelecimentos.
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Com os cuidados com higiene e limpeza ganhando importância, é 

preciso redobrar a atenção com os materiais utilizados em pisos, 

pinturas e revestimentos. Os especialistas afirmam que é melhor optar 

por itens lisos, não porosos e resistentes a produtos de limpeza.

Para quem tem mesas de madeira rústica, com 
ranhuras, uma opção é colocar um vidro em 
cima, sugere Fabiana.

Ela recomenda ainda materiais como pedras naturais ou sintéticas, 

alumínio e inox. Natália reforça também a importância de utilizar tecidos 

e tintas resistentes e que permitam a limpeza.



Decoração e disposição do 
mobiliário 

As recomendações de distanciamento entre as mesas e também 

entre os clientes acabam exigindo a mudança de disposição dos 

móveis. As novas regras pedem mesas menores e afastadas umas 

das outras, com mais espaço de circulação no salão.

Para Natália, um bom projeto de arquitetura e interiores muda a 

experiência do cliente. “Existem pesquisas que indicam que os 
estabelecimentos deveriam renovar seus espaços a cada cinco 
anos pelo menos e as novas exigências são uma oportunidade
para fazer isso agora.”

Ela lembra que ao fazer mudanças na decoração do ambiente é 

fundamental adaptar também a iluminação.  

A iluminação correta ajuda a destacar os 
detalhes e dá sensação de acolhimento.
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áreas mais preservadas é uma alternativa, desde que bem 

incluídos no contexto do espaço. “O acrílico de boa qualidade 

é um material caro, mas pode ser uma boa opção em casos 

específicos, como separar clientes em um balcão.” Uma 
opção para os balcões é intercalar lugares que podem ser 
ocupados e outros que devem ser deixados livres. 



Banheiros 

Para Antonio, do Pitá Arquitetura, esse é um item fundamental para ser 

levado em conta. 

Os banheiros são um espaço em que quase 
todos os clientes passam e merecem um 
cuidado especial.

Uma alternativa sugerida pelos três arquitetos consultados é o uso de 

sensores ou acionamento mecânico por pedal sempre que possível em 

itens como torneiras, descargas e até mesmo algumas portas.
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A área de espera dos clientes também merece atenção extra. Afinal, o 

cliente pode desistir de esperar uma mesa se não puder aguardar em 

um ambiente confortável e em que exista distanciamento das outras 

pessoas.

Em relação à área destinada a delivery e retirada de pedidos, Fabiana 

recomenda que, se possível, é interessante oferecer uma entrada 

separada e com estrutura para que os entregadores e clientes possam 

lavar as mãos e aguardar em segurança. A área para descarga de 

produtos também deve estar separada.

O uso de parklets pode ser uma alternativa tanto para a área de espera 
de clientes – sempre respeitando as regras de distanciamento social 
– quanto para criar um espaço para profissionais que trabalham com 
serviço de delivery e “take away”.



Natália, que fundou em 2016 a NeoParklet, empresa de arquitetura 

especializada nesse nicho, conta que tem recebido muitas consultas de 

diversas partes do Brasil. Para ela, o uso de parklets poderia ser muito 

mais amplo e acredita que o novo momento deve fazer com que as 

prefeituras se preocupem em regulamentar mais rapidamente o uso 

dessa estrutura. A regulamentação é necessária por utilizar o espaço 

público e ainda não existe na maior parte das cidades brasileiras.

O parklet é ideal para este momento e pode ter 
funções diversas, podendo servir como área de 

trânsito ou para receber os clientes.

Ela explica que o cliente pode até consumir no parklet, só não pode ser 

servido nesse local.
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Ideias
de layouts



Sugestões da Fa.Z 
Arquitetura

Fabiana Rocha, da Fa.Z Arquitetura, elaborou 

especialmente para este guia a planta de um 

restaurante “antes e depois” para mostrar ajustes 

que podem ser feitos no layout. Fabiana fundou o 

escritório há 12 anos em São Paulo, com a sócia Luzia 

Ralston, e nesse período vem desenvolvendo projetos 

para diversos segmentos, incluindo o de food service.

Antes
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Depois
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“A principal mudança no layout que propomos para o pós-pandemia é o espaçamento 

entre as mesas, garantindo de 1,5 metro a 2 metros de afastamento tanto no salão 

interno quanto no externo. Com isso, houve uma redução significativa na quantidade de 

mesas e de lugares.  

Logo na entrada, também há menos bancos no bar. O balcão é de madeira e optamos 

por colocar uma lâmina de vidro para facilitar a limpeza. 

Na área de espera com sofá, ela mantém duas mesinhas, mas com apenas duas 

poltronas para que possam ficar bem distantes uma da outra.

Além disso, o local tem portas de correr na frente e na passagem para a área externa.

A ideia é que, nos dias em que não há necessidade de uso do ar-condicionado, as portas 

fiquem abertas para criar um corredor de ventilação e garantir a renovação do ar.” Fabiana Rocha, Fa.Z Arquitetura.
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Sugestões da NeoGoumet Arquitetura

Natália Ferian fundou a NeoParklet em 2016 e dois anos depois, com a demanda 

crescente do segmento de food service para outros tipos de projetos, criou a 

NeoGourmet Arquitetura. 

Aqui ela traz exemplos de dois projetos – um de parklet e outro de área interna – que 

desenvolveu já durante a pandemia e que podem inspirar mudanças em outros 

espaços.



Parklet

“O parklet é um espaço público qualificado em uma área externa que 

é uma extensão do estabelecimento. É sempre importante lembrar 

que o parklet é para todos e por isso sempre usamos bancos, mesas, 

acessórios e paisagismo que reforcem esse conceito. Há sempre lixeiras, 

que contribuem para a redução do lixo na rua, por exemplo,

e a preocupação com a acessibilidade.

O projeto deste parklet foi feito para o restaurante Vinarium, no bairro dos 

Jardins, em São Paulo, e foi instalado já durante a pandemia. Ele segue 

esses parâmetros e há inclusive uma horta com alecrim e manjericão, 

outras áreas verdes e um pergolado que ajuda a fazer sombreamento. 

A iluminação ajuda a melhorar a segurança da rua e a experiência do 

cliente.

Os parklets sempre utilizam materiais resistentes. Este foi feito em 

madeira cumaru e estrutura metálica. O guarda-corpo tem um desenho 

específico acompanhando a janela da fachada do restaurante.”
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Área interna

“Este projeto foi uma consultoria online de 

decoração que fizemos para o restaurante 

Macadâmia, localizado em Barretos, 

no interior de São Paulo. Feito durante 

a pandemia, teve o objetivo de apoiar 

o estabelecimento nesse processo de 

transformação. 

O salão já era muito bacana, amplo. 

Orientamos sobre as novas normas de 

distanciamento e fizemos um layout flexível, 

que permite ajustes sem fazer uma nova 

reforma quando a pandemia for superada 

e o restaurante puder usar sua lotação 

máxima. Foi criada uma área externa na 

varanda. 
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A fachada, a comunicação visual e a paleta 

de cores também tiveram ajustes. Sugerimos 

mudança de revestimentos, mobiliário, 

iluminação e itens de decoração. 

O restaurante tinha um jardim de inverno que 

estava desativado e buscamos trazer mais 

vida, usando como oportunidade para trazer 

ventilação e iluminação naturais.”
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QUERO FALAR COM UM 
CONSULTOR ULTRAGAZ

O blog Ultragaz Empresas tem conteúdos exclusivos para 

apoiar a estruturação e gestão de negócios do segmento

de food service. 

Acesse o blog e faça seu cadastro para receber as novidades! 

E ao selecionar fornecedores para seu estabelecimento, 

conte com a experiência da Utragaz, que além do GLP oferece 

soluções que ampliam a eficiência operacional dos negócios 

de alimentação.

Agende uma conversa gratuita com nossos consultores.

https://solucoes.ultragazempresas.com.br/solicitacao_visita_comercio?_ga=2.189972075.1571541843.1605621362-1534499201.1605621362
https://ultragazempresas.com.br/

